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Kyselyn lähtötiedot
Tämä kuluttajille suunnattu kysely tehtiin Pohjoiset erikoiskasvit euroiksi -hankkeelle
pohjoisten kasvisten ja marjojen toimitusketjun yhteistyön kehittämiskohteiden
selvittämiseksi. Kysymykset liittyivät kasvisten käyttöön, hankintaan, laatuun ja
tietotarpeisiin. Kysely toteutettiin sähköisenä GoogleForms -pilvipalvelun avulla. Kyselyä
markkinoitiin toimittajien ja tilaajien verkostoissa sähköpostin ja sosiaalisen median avulla.
Kyselyyn saatiin 38 vastausta aikavälillä 24.4- 18.5.2020. Suurin osa vastaajista vastasi
lähes kaikkiin, myös avoimiin kysymyksiin. Kysely tehtiin suomenkielisenä. Tämän kyselyn
rinnalla tehdyistä muista kyselyistä kerrottiin vastaajille (tuottajille, jalostajille ja
sidosryhmille).
Kyselyssä kysyimme nettilomakkeella kotimaisten kasvisten käyttökokemuksia:
●

mustikka, puolukka ja kuusenkerkkä (luonnontuotteita)

●

punajuuri, valkosipuli ja nokkonen (peltoviljelykasveja)

●

mansikka ja mustaherukka (puutarhan viljelykasveja)

Kyselyyn vastasi 38 henkilöä ja useat heistä hankkivat kasviksia tuoreena itse keräämällä,
suoraan tiloilta tai tuttavilta. Useimmat vastaajista olivat omatoimisia ja säännöllisiä monen
eri kasviksen käyttäjiä.

●

28 heistä oli 20-54 vuotiaita

●

10 vastaajaa 55-75 vuotiaita

●

ei yhtään alle 20- eikä yli 75 -vuotiasta

●

26 oli naisia ja 12 miehiä
(etunimien perusteella)

Vastaajille annettu kyselyn taustatieto:

Kotimaisten kasvisten käyttökokemuksia
Kysymme edellä kotimaisten kasvisten käytöstä.
Kysely

tehdään

Pohjoiset

erikoiskasvit

euroiksi

-hankkeelle

(63

Degrees

North)

toimitusketjun kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Aiheesta tehdään erilliset kyselyt
tuottajille, jalostajille ja alan sidosryhmille.
Saadut tiedot käsitellään kokonaisuutena ja johtopäätelmät ovat luettavissa julkisessa
raportissa elokuussa 2020.
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Sisältö / kysymykset
Kysymyksiin vastattiin monivalinta- ja valintaruudukon, lineaarisen asteikon sekä avoimen
kirjaamisen avulla. Kysymykset oli ryhmitelty viiteen kokonaisuuteen:
1. Mitä lueteltuja kasviksia käytät (monivalintaruudukko: harvoin, kerran viikossa

tai useammin, haluaisin käyttää useammin kunkin 8 raaka-aineen osalta:
mustaherukka, mansikka, punajuuri, valkosipuli, puolukka, mustikka,
kuusenkerkkä, nokkonen)

2. Mistä

hankit

kasviksia?

(valintaruudukko:

kaupasta,

suoraan

tilalta,

kerääjä-ammattilaiselta, viljelijän pellosta, metsästä, muu..)
3. Millaisena hankit kasviksia? (monivalintaruudukko: kunkin 8 raaka-aineen
osalta tuoreena, pakasteena, kuivattuna, säilykkeenä, mehuna, valmisruokana?)
4. Väitteet, hyvät ja huonot puolet
4.1 Pitävätkö väitteet paikkansa (asteikko: 1 eri mieltä - 4 täysin samaa
mieltä)

4.1.1 Kotimaiset kasvikset ovat kaupan tuoreimpia
4.1.2 Kotimaiset kasvikset ovat ravintopitoisia
4.1.3 Kotimaisissa kasviksissa on vähemmän lisäaineita, kuin ulkomaisissa
4.1.4 Kotimaisten kasvisten alkuperä on selkeästi kerrottu
4.1.5 Kotimaisten kasvisten tuotannossa ja toimituksessa kuormitetaan
mahdollisimman vähän luontoa
4.2 Mielestäsi huonoin puoli kotimaisisssa kasviksissa? (avoin)
4.3 Mielestäsi paras puoli kotimaisissa kasviksissa? (avoin)
5. Mistä toivoisit lisää tietoa? (avoin)
a. Mistä haluaisit lisätietoa?
b. Mikä kannustaa tai kannustaisi eniten lisäämään kasvisten käyttöä?
6. Yhteenveto kuluttajien odotuksista
7. Yhteenveto logistiikan kehittämiseksi
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Kyselyn analyysi
Alla analysoidaan vastauksia, joita annettiin viiteen (1-5) eri kysymyssarjaan. Vastaukset 1.,
2. ja 3. olivat kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, kuten kasvisten käytöstä ja
hankinnasta. Neljäs kysymys oli 7-osainen ja siinä kysyttiin mielikuvista, käsityksistä. Osan
4.1 viiteen väitteeseen saatiin täydentävää tietoa osasta 4.2 ja 4.3, joissa kysyttiin
kotimaisten kasvisten huonoja ja hyviä puolia. Viidennessä kysymyksessä kysyttiin
tietotarpeista ja kasvisten käytön kannusteista.
Analyysissä on aluksi kysymyskohtaiset tulokset ja pohdintaa siitä, kuinka ne vaikuttavat
logistiikkaan. Lopussa on yhteenveto ja päätelmät.

1. Mitä kasviksia käytät?
sininen= käytän harvoin
punainen= käytän kerran viikossa tai useammin (ostan tai saan)
oranssi= haluaisin käyttää enemmän

Vastaajat käyttävät kerran viikossa tai useammin valkosipulia, mustikkaa, puolukkaa ja
mustaherukkaa. Näitä harvemmin käytetään kuusenkerkkää, nokkosta ja punajuurta.
Nykyistä useammin haluttaisiin käyttää kaikkia kasviksia ja erityisesti mustaherukkaa,
mansikkaa ja puolukkaa. Mansikkaa ja puolukkaa käytetään jo nyt säännöllisesti ja käyttöä
haluttaisiiin lisätä entisestään. Mustaherukan käyttöä haluttaisiin lisätä eniten. On
huomattava, että ruuanlaitossa esimerkiksi valkosipulia käytetään usein, mutta pieniä
määriä. Hankittujen kasvisten alkuperä voi olla kuluttajille epäselvä, mutta johdannossa
kyselyn on kerrottu kohdennettavan nimenomaan kotimaisiin elintarvikkeisiin.
Huomioitavaa logistiikassa (vastauksen 1 perusteella)
Mitä kasviksia käytät? Kasviksia käytetään monipuolisesti ja haluttaisiin käyttää enemmän
kaikkia kahdeksaa vihannesta, marjaa ja luonnontuotetta. Vastaajilla toistuu usein tuoreen
valkosipulin käyttö ja sitä hankitaan myös kuivattuna. Mustaherukalle, mansikalle ja
puolukalle heillä olisi enemmän käyttöä. Käyttö ja halu käyttää enemmän kytkeytyy vahvasti
saatavuuteen, kuten edellä tulee esille (kysymys 4.2). Vastausten perusteella kaikkien, ja
erityisesti näiden kolmen marjan tuotantoa (mustaherukka, mansikka) tai keruuta (puolukka)
tulisi lisätä.
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2. Mistä hankit kasviksia?

Eniten kasviksia hankitaan kaupasta, mutta lähes yhtä usein niitä kerätään itse metsästä.
Jonkin verran harvemmin kasviksia noudetaan suoraan viljelijän tilalta 12(38), kerätään
viljelijän pellosta 4(38) tai ostetaan kerääjä-ammattilaiselta (kolmas ylhäältä 5(38)).
Kysymyksessä oli mahdollisuus kertoa muita hankintatapoja ja 9(38) mainitsee
kasvattavansa kasviksia omassa kotipuutarhassa ja 2(38) saa niitä sukulaisilta.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 2 perusteella)
Mistä hankit kasviksia? Kasviksia hankitaan eniten kaupasta, mutta käydään keräämässä
itse metsästä tai pellosta. Listattujen hankintatapojen lisäksi oma puutarha tai sukulaiset on
mainittu kasvisten alkuperänä. Logistiikalle inspiroiva kehittämisen päämärä olisi tavoitella
kaupallisille kasviksille samankaltaista kokemusta ja alkuperän tuntemusta, kuin hankkiessa
niitä omasta puutarhasta tai itse kerättynä lähimetsästä.
Vastaajat keräävät huomattavan osan marjoista itse metsästä. Tästä herää kysymys, olisiko
kuluttajan aktiivista hankintaa ja ammattilaisen ylläpitämää logistiikkaa mahdollista yhdistää.
Edellä yksi vastaaja mainitsee, että parhaina marjavuosina marjat eivät mahdu kahteen
pakastimeen. Olisi syytä pohtia, onko tarvetta kuluttajien itse keräämien marjojen
säilytyspalveluille (esim. pakastetilan vuokraus) ja millainen toimitusketjun osapuolien
ansaintalogiikka tässä tapauksessa olisi.
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3. Millaisena hankit kasviksia? (kaavio on jaettu allekkain kahteen osaan)

Vastaajat hankkivat kasviksia pääasiassa tuoreena ja sen jälkeen pakasteena (mustikkaa,
puolukkaa, mustaherukkaa ja mansikkaa). Mehuna hankitaan eniten mustaherukkaa,
mustikkaa ja puolukkaa. Punajuurta hankitaan selvästi eniten säilykkeenä. Kuivattuna
hankitaan pieniä määriä kaikkia kasviksia, kuitenkin selvästi eniten nokkosta ja valkosipulia.
Yksi vastaaja käyttää kasviksia hyvin monipuolisesti eri muodoissa. Valmiruokana on
hankittu ainoastaan punajuurta, kusenkerkkää ja nokkosta. Valmisruoka -termi voi tarkoittaa
esimerkiksi aterioita, pestoja ja yrttijuomasekoituksia. Edellisen kysymyksen vastausten
perusteella osa kasviksista hankitaan täysin tuoreena omasta puutarhasta ja metsämarjat
kerätään tuoreeltaan itse metsästä.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 3 perusteella)
Millaisena hankit kasviksia? Kasvikset hankitaan pääasiassa tuoreena ja sen optimointiin

kannattaa kiinnittää huomiota toimitusketjussa. Esimerkiksi kuusenkerkkää on käytetty
yleisesti lisäkkeenä (maku, ravintoarvo / vrt. valkosipuli), ja sen jalostamista tulisi kehittää
edelleen osaksi aterioita tai valmisruokia.
Tuorekäytön ja pakastamisen lisäksi voidaan käyttää monipuolisesti muita säilönnän
vaihtoehtoja, kuten kuivaus, fermentointi, tyhjiö/kaasupakkaus ja pakastekuivaus. Tällöin
tulisi etsiä kestäviä vaihtoehtoja tuorekäytön rinnalle etenkin kotimaisen satokauden
ulkopuolella.
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4. Väitteet sekä kotimaisten kasvisten huonot ja hyvät puolet?
4.1 Pitävätkö väitteet paikkansa?
4.1.1 Kotimaiset kasvikset ovat kaupan tuoreimpia (1 eri mieltä - 4 täysin samaa mieltä)

Kotimaiset kasvikset ovat käyttäjien mielestä varsin tuoreita. Suurin osa vastaajista 24(38)
piti kotimaisia kasviksia kaupan tuoreimpina. Kuitenkin 11 vastaajaa oli vain osittain samaa
mieltä ja 3 oli osittain eri mieltä.
Kun edellä 4.3 kysyttiin kotimaisten kasvisten hyviä puolia, suurin osa mainitsi (toistamiseen)
tuoreuden ja hyvän maun. Kuitenkin käyttökokemukseen vaikuttaa se, kuinka hyvin
kasvikset ovat saatavilla tuoreena. Kun edellä kysymyksessä 4.2 pyydettiin kertomaan omin
sanoin kotimaisten kasvisten huonoja puolia, vastattiin, ettei “kotimaiset kasvikset ole ole
talvella niin meheviä ja maukkaita”. Yksi vastasi, että “joskus ulkomaiset ovat olleet
paremman makuisia”. Tuontikasvikset voivat olla joissain tapauksissa ja kotimaisen
satokauden ulkopuolella tuoreempia, kuin kotimaiset.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 4.1.1 perusteella)
Kotimaisia kasviksia hankitaan tuoreena ja niiltä odotetaan tuoreutta. Tuoreus on osan
mielestä tärkeämpää, kuin kotimaisuus. Siksi tuoreuden säilymiseen tulee kiinnittää
huomiota toimitusketjun jokaisessa vaiheessa. Toimitusketjun lyhentäminen ja
nopeuttaminen, oikeanlainen käsittely oikeaan aikaan ja käsittelyn vähentäminen lisää usein
tuoreutta. Myös uusien menetelmien, pakkausmateriaalien ja teknologioiden käyttö on
mahdollisuus.
Vastauksiin vaikuttaa, miten vastaajat arvoivat tuoreutta. Hyvä ja tuttu vivahteikas maku ja
kauppatuotteen tyypillinen ulkonäkö ja tuntuma liitetään usein tuoreuteen ja outo maku, haju
väri tai tuntuma raaka-aineen vanhentumiseen. Aistinvarainen tuoreuden arviointi pitänee
usein paikkansa, mutta ei välttämättä aina. Tuoreuden käsitystä tulisi tarkentaa
kuluttajaviestinnässä esimerkiksi silloin, kun raaka-aineen ulkomuoto, esillepano tai väri
muuttuu niin, ettei niillä ole yhteyttä tuoreuteen.
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4.1.2 Kotimaiset kasvikset ovat ravintopitoisia (1 eri mieltä - 4 täysin samaa mieltä)

Selkeästi suurin osa vastaajista 31(38) piti kotimaisia kasviksia ravintopitoisina. 6 vastaajaa
oli osittain samaa mieltä ja 3 oli osittain eri mieltä. Kun kysyttiin edellä osassa 4.3
kotimaisten kasvisten hyviä puolia, mainittiin turvallisuus, puhtaus ja terveellisyys. Käyttäjät
yhdistävät lähellä tuotetun kasviksen ja ravintopitoisuuden: vähän käsitelty ja lyhyen aikaa
varastoitu kasvis on koettu hyväksi ravintopitoisuudeltaan. Vastaavasti tiedetään, että
ulkomaisten kasvisten ravintopitoisuus usein vähenee monien käsittelyvaiheiden ja
pitkäaikaisen kuljetuksen aikana.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 4.1.2 perusteella)
Kasvisten ravintopitoisuus säilyy läpi toimitusketjun, kun se on mahdollisimman lyhyt,
käsittelyt vähäisiä ja kylmäketju ehjä. Ravinnepitoisuutta tulisi todentaa ja mittaroida ja
kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella. Kehitystavoitteita, ratkaisumalleja ja
todennettua tietoa kannattaa käyttää kuluttajaviestinnässä. Kylmäketjun automaattiseen
mittaamiseen ja todentamiseen kannattaa panostaa, mikä mahdollistaa ravinteiden
säilymisen lisäksi nopean korjaamisen ja kehittämistoimenpiteiden oikeanlaisen
kohdentamisen.
Tuoreus (4.1.1) ja ravinnepitoisuus liittyvät toisiinsa ja kuluttajan oma raaka-aineen käsittely
vaikuttaa niihin usein merkittävästi. Kuluttajilla on myös tietotarpeita kasvisten oikeanlaisesta
säilytyksestä ja käsittelystä (ks.5.1) Kuluttajaa tulisi ohjeistaa ja kertoa esimerkkejä
ammattimaisesta kasvisten käsittelystä, joka optimoi tuoreuden ja ravintopitoisuuden. Lisäksi
logistiikan
ammattilaisten
ja kuluttajan yhteispelillä voidaan rakentaa hyviä
kokonaisratkaisuja, joilla kotimaisten kasvisten tuoreus ja ravinnepitoisuus maksimoidaan.
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4.1.3 Kotimaisissa kasviksissa on vähemmän lisäaineita, kuin ulkomaisissa
(1 eri mieltä - 4 täysin samaa mieltä)

Useimpien vastaajien 28 (38)mielestä kotimaiset kasvikset sisältävät vähemmän lisäaineita,
kuin vastaavat ulkomaiset. Kuitenkin 8 on vain osittain samaa mieltä ja 2 osittain eri mieltä.
Kun edellä osassa 4.3 kysyttiin kotimaisten kasvisten hyviä puolia, mainittiin toiveikkaasti:
“jospa niissä ei olisi säilöntäaineita”. T
 oinen vastaaja ajattelee myös toiveikkaasti: “Ajattelen
että niissä on vähemmän kaikenlaisia myrkkyjä”. Yksi vastaaja “ei suosi keinolannoitteiden ja
torjunta-aineiden käyttöä”. Kysymyksessä ei eritellä torjunta-ainejäämiä, joten vastaajat
voivat käsittää niiden sisältyvän väitteeseen. Monta vastaajaa mainitsi toivovansa lisää
luomua, joka koetaan lisä-aineista vapaaksi ilman epäilyksiä. Myös raaka-aineen puhtaus
mainitaan, ja se voi viljelyn lisä- ja torjunta-aineettomuuden lisäksi tarkoittaa ilman, veden ja
maan puhtaudesta seuraavaa elintarvikkeiden puhtautta.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 4.1.3 perusteella)
Kuluttajalle tulee jakaa avoimesti täsmällistä tietoa käytetyistä lisä- ja torjunta-aineista tai
niiden puuttumisesta. Peruselintarvikkeet, kuten kasvikset eivät sisällä, tai niiden ei tulisi
sisältää lisäaineita. Säilönnässä käytetyt lisäaineet on Suomessa hyvin turvallisia
(Ruokavirasto). Vaarantamatta turvallisuutta tulisi pyrkiä lisäaineettomuuteen tai käyttämään
vain luontaisia lisäaineita ja välttämään esimerkiksi makua lisääviä aineita. Luomu -kasvisten
kohdalla käyttäjät luottavat lisäaineettomuuteen. Luomua kaikissa elintarvikkeissa suosivat
käyttäjät
pyrkivät välttämään erilaisista elintarvikkeista saatavien lisäaineiden
yhteisvaikutuksia (mitä on tutkittu vähän). Luomukasvikset ja marjat voivat säilyä hyvin
toimitusketjun erilaisilla toimenpiteillä, kuten jäähdytyksellä tai lisäämällä muuneltua
ilmakehän suojakaasua (typpi, happi, hiilidioksidi) pakkaukseen. Tällä hetkellä etsitään
kasvimaailmasta uusia luonnonmukaisia ja antimikrobisia elintarvikkeiden suojaaineita.
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4.1.4 Kotimaisten kasvisten alkuperä on selkästi kerrottu (1 eri mieltä - 4 täysin samaa
mieltä)

Useiden vastaajien 19 (38) mielestä kotimaiset kasvisten alkuperä on melko selkeästi
kerrottu. Melkein yhtä monta (18) on täysin samaa mieltä ja 1 osittain eri mieltä. Kun edellä
osassa 4.3 kysyttiin kotimaisten kasvisten hyviä puolia, seitsemän vastaajaa “ suosii lähellä
tuotettua”, neljä arvosti kotimaisuutta ja yksi lyhyitä kuljetusmatkoja. Osa on tyytyväinen
tiedosta, että kasvis on lähiruokaa ja sen tuotannosta on hyötyä aluetaloudelle: Maku ja tieto
siitä että tulevat läheltä. Puhdasta lähiruokaa ja töitä kotiseudulle.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 4.1.4 perusteella)
Suomessa kotimaisten elintarvikkeiden jäljitettävyys on vahvuus, mutta joidenkin vastaajista
mielestä tieto ei aina tavoita kuluttajaa. Alkuperä tarkoittaa laajimmillaan koko toimitus- ja
arvoketjua, jonka avoimuus ja läpinäkyvyys on kuluttajille tärkeä valintaperuste. Kotimaisen
kasviksen tai marjan jäljittäminen tulisi olla kuluttajalle helppoa ja parhaimmillaan
automaattista niille, jotka sitä toivovat.

4.1.5 Kotimaisten kasvisten tuotannossa ja toimituksessa kuormitetaan
mahdollisimman vähän luontoa (1 eri mieltä - 4 täysin samaa mieltä)
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Useat vastaajat 23 (38) ovat vain osittain samaa mieltä, että toimitusketjussa minimoidaan
kuormitus luonnolle. 13 (34,2%) on luonnon minimaalisesta kuormittamisesta täysin samaa
mieltä. Kun osissa 4.2 ja 4.3 kysyttiin kotimaisten kasvisten huonoja ja hyviä puolia,
ympäristö- tai luontohyötyjä ei suoraan mainittu. On otettava huomioon, että kysymys on
monitasoinen: luonnon kuormittaminen voi kohdistua ilmaan, veteen, maaperään tai eläin- ja
kasvikuntaan. Vastauksista voi tosin tulkita, että osa kuluttajista luottaa ja osa ei täysin luota
kuormituksen minimoinnin pyrkimuksiin..
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 4.1.5 perusteella)
Turvallisuus, luotettavuus ja terveellisyys liitetään ensisijaisesti kotimaisiin kasviksiin.
Ympäristön minimaalisesta kuormittamisesta ei olla kuitenkaan täysin varmoja. Tuotannon ja
toimitusketjun pyrkimyksestä luonnon kuormituksen minimointiin tulisi viestiä kuluttajille
selkeällä tavalla ja hyödyntäen laadunhallinnan mittareita. Tällaisia ovat ekologinen
jalanjälki, hiilijalanjälki, vesijalanjälki tai lajirunsaus. Kuluttajalle paikallinen tarina on
merkityksellinen ja toisaalta ilmaston muutoksen torjunta ja monimuotoisuuden lisääminen
toteutuvat lopulta aina paikallisella tasolla.

4.2 Mielestäsi huonoin puoli kotimaisissa kasviksissa? (avoin kysymys)

Suurin

osa

vastauksista

(13)

liittyi

heikkoon

saatavuuteen

tai

tarjonnan

yksipuolisuuteen: Saatavuus (kaksi vastausta). Sato ja sen saatavuus. Talvisin huonompi
valikoima, Luomua liian vähän tarjolla, Saatavuus keväällä voi olla huonompaa. Aina ei
saatavilla. Joskus huono saatavuus. Epätasainen saatavuus. Ajoittain heikko saatavuus.
Saatavuus ympäri vuoden. Lyhyt satoaika -->varastoinnin tarve ja viljelyn yksipuolisuus.
Tarjonta voisi olla monipuolisempi (eli kysyntäkin pitäisi lisääntyä).
Vastaajat kertoivat hinnan olevan huono puoli (5): Hinta (kolme vastausta). Yleensä
hinta ja saatavuus. Mahdollisesti korkeampi hinta, tuotteen yksikkökoko. Yksi vastaaja
ajatteli viljelijän näkökulmasta: liian halpoja, mitähän tuottaja saa?
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Muutama kritisoi makua satokauden ulkopuolella (2): Eivät ole aina kaikista parhaimman
makuisia, riippuu tuotteesta. Talvella ei niin meheviä ja maukkaita
Muita

huonoiksi

puoliksi

mainittuja

aiheita:

Villiyrttien

systemaattisen

keruun

puuttuminen. Ulkomaiset nokkoset ja yrttimausteet ihmetyttävät. Keinolannoitteet ja
torjuntaaineiden käyttöä en suosi, jos ostan niin luomua. Vuodet eivät ole veljiä/siskoja
keskenään - jonain vuonna metsästä ei löydy mitään, kun jonain vuonna kaikki ei mahdu
kahteen pakastimeen.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 4.2 perusteella)
Kotimaisten kasvisten huonot käyttökokemukset kohdistuvat niukkaan saatavuuteen ja
tuoreen maun puutteisiin satokouden ulkopuolella. Nämä avoimet kommentit toimivat
perusteluina aiempiin vastauksiin väitteisiin tuoreudesta, ravintopitoisuudesta ja
lisäaineettomuudesta (4.1.1-4.1.3). Vastaajat voivat pitää saatavuusongelmana myös sen,
että kasvis on liian kallis hankkia. Kasviksia hankitaan vähittäismyynnin lisäksi suoraan
tiloilta, joiden kasvisten tuoresäilytystä tai säilöntää (ks. 4.1.3 huomioitavaa logistiikassa)
voitaisiin kehittää myös talvimyyntiä ajatellen. Satokauden jatkamista tulisi kehittää eri
tavoin, kuten monipuolisella kevät- ja syyslajikkeiden viljelyllä, viljelymenetelmillä (esim.
tunnelit) käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin laadun parantamisella tai kuluttajan omien
säilytystapojen ohjeistamisella. Muitakin ratkaisuja tulisi miettiä monialaisien tiimien avulla.

4.3 Mielestäsi paras puoli kotimaisissa kasviksissa? (avoin kysymys)

Eniten vastattiin kotimaisten kasviste eduksi tuoreus ja hyvä maku (14): Tuoreus ja
maku (kolme vastausta). Maku (kaksi vastausta). Maku ja puhtaus (kaksi vastausta).
Tuoreus (kaksi vastausta). Tuoreus ja raikkaus, Maukkaita ja kotimaisuus, Kotimaisuus ja
maku. Tuoreus-saanut kypsyä pidempään luonnossa. Tuoreus ja lähiruokaa. Tuoreus ja
kotimaisuus itsessään.
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Lähellä tuottaminen on monen vastaajan mielestä etu (7): Lähellä tuotettua.
Suosin lähellä tuotettua. Maku ja tieto siitä että tulevat läheltä. Puhdasta lähiruokaa ja töitä
kotiseudulle. Ihania makuja läheltä ja puhtaita. Ei kuljetuksia kaukaa. Lähellä tuotettuvähemmän lisäaineita ja tuoreempia kuin ulkomailta matkanneet.

Etuna pidettiin turvallisuutta ja terveellisyyttä (6): Turvallisuus ja laatu, Turvallisuus,
Terveellisyys, Turvallisuus ja laatu, Puhtainta ja luotettavinta tuoreravintoa, Puhtaus ja laatu.

Puhtaus on paras puoli, pienellä varauksella (5): Puhtaus. Jos jotain saa luomuna, niin
ne on hyviä. Ajattelen että niissä on vähemmän kaikenlaisia myrkkyjä. Puhdasta kotimaista
ruokaa. Josko niissä ei olisi säilöntäaineita.

Lisäksi muita kommentteja: Hinta on semmonen että tuottajakin pärjää. Monipuolinen
valikoima erilaisia raaka-aineita.

Huomioitavaa logistiikassa (4.3 vastausten perusteella)
Parhaan puolena vastaajat pitivät kotimaisten kasvisten tuoreutta, hyvää makua,
lähituotannon tuomia alueellisia hyötyjä sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tuoreus on
hyvä etu, jota halutaan saada myös satokauden ulkopuolella (vrt. vastaukset 4.2) Puhtauden
suhteen kaksi vastaajaa olivat varovaisen toiveikkaita, eli on syytä todentaa puhtaustasoa ja
viestiä siitä kuluttajalle (vrt. vastaukset lisäaineettomuuden väitteeseen 4.1.3)
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5. Tietotarpeet
5.1 Mistä toivoisit lisää tietoa?

Useimmat vastaajat 20 (38) halusivat uutta tietoa satokauden tuotteista. 12 haluaisi lisätietoa
alkuperästä, 10 kasviksesta osana ruokavaliota, 9 säilytyksestä ja 8 ruuan valmis- tuksesta
ja käytöstä. Viisi (5) haluaisi lisätietoa osallistumismahdollisuuksista tuotteiden tai palvelujen
kehittämiseen (kuudes palkki ylhäältä).
Avoimessa valintavaihtoehdossa (muu..) toivottiin tietoa viljelyssä käytetyistä lannoitteista,
torjunta-aineista sekä elintarvikkeen torjunta-ainejäämistä, kuten sitruunahaposta. Yksi toivoi
torjunta-ainejäämätutkimusten tuloksien julkistamista myös ulkomaisten kasvisten osalta.
Yksi vastaaja halusi tietoa, kuinka raaka-aineet toimivat parhaiten osana kasvisruokakokonaisuutta.
Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 5.1 perusteella):
Monipuolinen tieto satokaudesta on toivottua. Mahdollisuutena on kuluttajan tarvitseman
tiedon kerääminen yhteen digitaalisen alustan avulla, esimerkiksi ajantasaisen
satokalenterin kautta (osin tai kokonaan automaattinen ylläpito) ja näyttäminen selkeytettynä
käyttäjille tuotekohtaisesti. Vertailuna tuotetietosivusto: https://world.openfoodfacts.org/
Tulisi todentaa ja jakaa tietoa, miten toimitusketjussa huolehditaan siitä, että kasvis toimii
hyvin osana kuluttajan valitsemaa ruokavaliota (esim. terveellisyys, ravintosuositukset ja
proteiinit, maukkaus). Kuluttajien toiveesta tulisi kertoa avoimemmin myös viljelystä, kuten
raaka-aineen tuottamiseen käytetyistä lannoitteista ja torjunta-aineista.
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5.2 Mikä kannustaa tai kannustaisi eniten lisäämään kasvisten käyttöä?

Eniten kasvisten käyttöön kannustaisi helppo maukkaan ja monipuolisen ruuan
tekeminen valmiiden reseptien avulla (17): Helpot reseptit, käyttövinkit, suositukset ja
ruokaohjeet (8 vastausta). Hyvät reseptit-ei mitään vegevouhotusta. Mainonta reseptien
avulla. Innovatiiviset tuotteet jotka helpottavat arjessa ruuanlaittoa isossa perheessä. Jos
osaisi tehdä niistä maistuvan osan päivittäistä ruokailua. Maku. Saatavuus ja helppous.
Monipuoliset helpot arkiruokaa ohjeet satokauden kasviksista olisi mukavia. Monipuolisuus.
Tietoa monipuolisista käyttömahdollisuuksista.
Tietoa satokauden tuotteista (5): Saatavuus. Kausittaiset teemat mm. resepteissä.
Satokausikalenterit. Kaipaisin kainuulaista kurkkua. K
 opio edellisestä: Monipuoliset helpot
arkiruokaa ohjeet satokauden kasviksista olisi mukavia.
Terveellisyys

(5):

Kertomalla enemmän niiden hyödyistä ihmiselle. Terveellisyys.

Terveellisyys ja keveämpi ruokavalio. Muiden osalta varmaan tieto; hyödyt, ravintosisältö.
Jos ei ole pintaan ruiskutettu sitruunahappoa voin syödä.

Ei tarvetta kannustimille (5): Käytän jo paljon, oma kasvimaa kannustaisi vielä isompaan
käyttöön. Käytän jo paljon :)
Mainostaminen?

Itselläni tarpeeksi kannustimia. No en keksi kyllä.

Oikeanlainen hinnoittelu (2): Halpa hinta verrattuna lihaan, jota tuetaan. Markkinointi ja
hinta kohdalleen.

Muut kommentit (2): Yksi kommentti viittasi kauppaketjujen tarjouksiin, joissa enemmänkin
ulkomaiset kasvikset ovat esillä, mikä vaikuttaa valintoihin. Jos voisin toimia tuottajana
virallisesti.

Huomioitavaa logistiikassa (vastausten 5.2 perusteella) Viljelyyn, jalostamiseen ja
toimitusketjuun tarvitaan sellaisia ratkaisuja, että onnistuttaisiin tekemään satokauden
kasviksista koko perheelle mieluisaa ja maukasta ruokaa. Lisäksi toivotaan vinkkejä, miten
kasviksia voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin. Tarvitaan myös ajantasaista
tiedottamista satokauden tuotteista.
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6. Yhteenveto kuluttajien odotuksista
Vastaajat käyttävät kasviksia monipuolisesti ja säännöllisesti. He hankkivat ne lähes yhtä
usein vähittäiskaupasta ja suoraan keräämällä metsästä, pellolta tai puutarhasta. Vastaajia
kiinnostaa käyttää kotimaisia kasviksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti
ruuanlaitossa ja osana päivittäistä ateriaa. Väitteistä eniten samaa mieltä oltiin kotimaisten
kasvisten tuoreudesta, ravintopitoisuudesta ja lisäaineettomuudesta. Alkuperän selkeästä
kertomisesta ja minimaalisesta luonnon kuormittamisesta ei oltu yhtä paljon samaa mieltä.
Luonnonmukainen (Luomu) tuote on joidenkin vastaajien mielestä ainoa, joka on
varmuudella puhdasta ja lisäaineetonta.
Vastaajat

toivoivat

lisää

tietoa

kasvisten

satokaudesta,

alkuperästä,

ruokavalioon

sopivuudesta ja oikeanlaisesta säilytyksestä. Satokausitieto ja hyvät reseptit kannustavat
erilaisten kasvisten käyttöön. Vastaajan haluavat oppia valmistamaan satokausituotteista
maukasta ruokaa koko perheelle ja samalla hyödyntää kotimaisten kasvisten vahvuuksia.
Tämä tarkoittaa, että opitaan käyttämään entistä useampia erilaisia satokauden kasviksia
ruuanvalmistuksessa, otetaan käyttöön reseptejä satokautta mukaillen. Koko perheelle
maistuvan ruuan valmistus tulisi olla helppoa hyvien reseptien avulla ja raaka-aineet
turvallisia. Ruokaan kohdistuvat odotukset vaihtelevat yksilötasolla, joten jo perheessä (l.
kotitaloudessa) on useita ihmisiä, joilla voi olla hyvin erilaisia odotuksia ruualle. Tähän
parhaat perheruokareseptit -kehittämishaasteeseen kannattaa perehtyä ja etsiä ratkaisuja
esimerkiksi monialaisten tiimien avulla. Monet elämämme palvelut ovat jo nyt personoituja
digitalisaation ansiosta, myös elintarvikeketjun on muututtava niin, että yksilöllisiä tarpeita
voidaan täyttää.
Parasta vastaajien mielestä oli tuoreus, hyvä maku, puhtaus ja terveellisyys. Huonointa oli
niukka ja epätasainen saatavuus ympäri vuoden, johon vaikuttaa sadon korjuuajat ja
metsämarjojen rajut satovaihtelut. Korkea hinta oli vastaajien mielestä myös huono puoli,
mikä vaihtelee juuri satokauden ja sadon vaihtelujen mukaan. Kuluttajille herää epäilyksiä jo
tiedon hankalasta saatavuudesta, jos raaka-aine ei ole selkeästi jäljitettävissä tai viljelytieto
ei ole helposti saatavilla.
Alkuperältään hyvin tunnettu kotimainen kasvis halutaan saada tuoreena ruokalautaselle osaksi hyvänmakuista ja terveellistä ateriaa. Raaka-aineelle ominainen hyvä
maku tunnistetaan ja sitä arvostetaan. Kuluttajat ovat kiinnostuneita ravintopitoisista
satokauden tuotteista, jotka ovat mahdollisimman luonnonmukaisia. Vastaajat
haluaisivat käyttää kotimaisia kasviksia nykyistä enemmän satokauden ulkopuolella,
tinkimättä juurikaan mausta, tuoreudesta ja terveellisyydestä.

7. Yhteenveto logistiikan kehittämiseksi
Logistiikan kehittäminen on tasapainoilua, milloin kehitetään ammattimaista toimitusketjua ja
milloin pyritään vaikuttamaan kuluttajan käyttäytymiseen. Tällä hetkellä kuluttajilla on halua
mukautua satokauteen ja oppia käyttämään uusiakin satokauden kasviksia hyvänmakuisen
ruuan valmistuksessa. Ongelmana on, kuinka oikea tieto tavoittaa oikeaan aikaan
ruuantekoa suunnittelevan ja ruokaa valmistavan kuluttajan. Jos vihannesta tai marjaa ei
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voida heti käyttää, on mahdollisuus parantaa säilytystapoja, säilöntää ja menetelmiä, eli
kuinka elintarvike saadaan pysymään laadukkaana ja käyttökelpoisena myös kotitaloudessa.
Emme voi kuitenkaan jäädä odottamaan kuluttajan sopeutumista. Toimitusketjussa pidetään
monella tavalla yllä tuoreutta, turvallisuutta ja ravintopitoisuutta. Ehjän kylmäketjun
varmistaminen ja todentaminen vihanneksissa ja metsämarjoissa mahdollistaa säilymisen
lisäksi kehittämistoimien oikeanlaisen kohdentamisen. Viljeltävien tuotteiden satokauden
jatkamista tulisi kehittää eri tavoin lajikkeiden tai menetelmien avulla.
Suomessa elintarvikkeiden jäljitettävyys on hyvällä tasolla, mutta vastausten perusteella
alkuperätieto ei aina tavoita kuluttajaa. Kaupasta ostetun kasviksen alkuperään kuuluu
kokonaisuutena tuotanto ja toimitusketju, jonka avoimuus ja läpinäkyvyys vahvistaa
kuluttajien luottamusta. Kuluttajat odottavat elintarvikkeiden viljely- ja laatutiedon saamista
nykyistä helpommin ja nopeammin.
Tasapainoilun sijaan on mahdollista yhdistää osaamista ja resursseja. Voimme lisätä
yhteispeliä kuluttajan ja tuottajan välillä. Vaikka määräykset ohjaavat paljon, yhdessä on
mahdollista vaikuttaa siihen, miten kotimainen kasvis saadaan entistä useammin pellolta
pöytään itselle ja perheelle sopivan herkullisen ruuan raaka-aineeksi.
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